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Chcesz wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe?  

Masz 25 lat lub więcej?  

Mieszkasz na terenie gminy Niegowa?  

Weź udział w projekcie! 

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Niegowa  w ramach projektu „E-

aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia”   

Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych: 

    „Rodzic w Internecie” 

    „Mój biznes w sieci” 

    „Moje finanse i transakcje w sieci” 

    „Działam w sieciach społecznościowych” 

    „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 

    „Rolnik w sieci” 

    „Kultura w sieci”. 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych  267 mieszkańców  Gminy Niegowa 

niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych  w celach edukacyjnych, zawodowych, 

rekreacyjnych i osobistych. 

Deklarację udziału w projekcie oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można pobrać poniżej,  lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Niegowie, tj. przy ul. Sobieskiego 

1, a także w szkołach podstawowych w Niegowie, Ludwinowie lub Sokolnikach.  

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy   w Niegowie, pok. Nr 16. 

    OSOBA  DO KONTAKTU:      Iwona Bugaj        tel.  34 315 10 20 wew. 116   e-mail: ibugaj@niegowa.pl 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych.” oraz z budżetu państwa. 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Tytuł: „E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia   z   kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 

roku życia.” 

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Operator Projektu: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 

Grantobiorca Projektu: Gmina Niegowa 

 

CZĘŚĆ A. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Pesel  

Adres zamieszkania 

Miejscowość  Numer domu  

Ulica  Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

Nr telefonu  

e-mail  

 

Dodatkowe informacje 

 

Tematy szkoleń, którymi jest 

Pani/Pan zainteresowana/-y 

 

 – proszę zaznaczyć maksymalnie 

1 temat 

□ Rodzic w Internecie 

□ Mój biznes w sieci 

□ Moje finanse i transakcje w sieci 

□ Działam w sieciach społecznościowych 

□ Tworzę własną stronę internetową (blog) 

□ Rolnik w sieci 

□ Kultura w sieci 

W szkoleniach chcę wziąć udział  □ w weekend 2 dni po 6 godzin 

□ w tygodniu w godzinach popołudniowych 3 dni po 4 godziny 

Preferowane miejsce odbywania 

szkoleń 

 

 

□ Szkoła Podstawowa Niegowa    

□ Szkoła Podstawowa Ludwinów    

□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokolniki 
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Dodatkowe informacje o uczestniku/uczestniczce projektu 

Osoba z niepełnosprawnościami1 □  tak                   □ nie 

Z komputera korzystam: □ w ogóle 

□ sporadycznie 

□ często 

Wykształcenie □ podstawowe 

□ gimnazjalne 

□ zawodowe 

□ średnie 

□ wyższe 

 

CZĘŚĆ B.  OŚWIADCZENIA 

 Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… oświadczam, że:  

1) Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym FORMULARZU 

ZGŁOSZENIOWYM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE są zgodne z prawdą.  

 

2) Zostałem(am) poinformowany(a), iż niniejszy Projekt „E-aktywni mieszkańcy województw śląskiego i 

opolskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa.  Projekt „E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia   z   kompetencji cyfrowych dla osób 

powyżej 25 roku życia.” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  

 

3) Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Projektu „„E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia   z   kompetencji 

cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia”” oraz wyrażam zgodę na wypełnianie dokumentów związanych z 

tym Projektem (np. ankiety ewaluacyjne, oceny szkolenia itp.).  

 

4) Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Niegowa  powyżej 25 roku życia.  

 

5) Poprzez wypełnienie i podpisanie formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

uczestnictwa w projekcie „E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia   z   kompetencji cyfrowych dla 

osób powyżej 25 roku życia” do celów związanych z rekrutacją      i realizacją projektu (zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1000). 
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6) Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Projektu „E-aktywna Gmina 

Niegowa – bezpłatne szkolenia   z   kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia.”, zwłaszcza 

poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach 

internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.  

 

 

 

                                                                                                    ……………………………………                                                             

…………………………………………  

(miejscowość, data)                                                                                           (czytelny podpis  

                                                                                                   Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 

 
1 – Osoba z niepełnosprawnościami posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan 

zdrowia. 
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OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia z kompetencji 

cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia” oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są 

niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego                          

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  z 20.12.2013, str. 320, z 

późn. zm.), 

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 

informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego                      

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 

informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu „E-aktywna Gmina Niegowa – 

bezpłatne szkolenia   z   kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia”, w szczególności potwierdzenia 
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kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Płużnica, 87-214  Płużnica 37A oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „E-

aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia z   kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia” -Gmina 

Niegowa. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pl. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

 

…..………………………………………                                             …..…………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA  

                                                                                                      PROJEKTU / PERSONELU PROJEKTU 
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